Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl
NIP 6681929905 Regon 311019527

Tuliszków, dnia 27.08.2021 r.
RRG.6870.1.31.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty
10 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na serwis i przegląd kotłowni olejowych
z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. Przegląd i serwis kotłów olejowych w budynkach położonych na terenie Gminy
i Miasta Tuliszków tj.:
a) Kotłownia olejowa w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków;
b) Kotłownia olejowa w budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzelczynie
Ogorzelczyn 20a
62-740 Tuliszków;
c) Kotłownia olejowa w budynku świetlicy wiejskiej w Smaszewie
Smaszew 47
62-740 Tuliszków;
d) Kotłownia olejowa w budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 5
62-740 Tuliszków;
e) Kotłownia olejowa w budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1B
62-740 Tuliszków,
f) Kotłownia olejowa w budynku Ośrodka Zdrowia w Tuliszkowie
ul. K. Zaremby 2
62-740 Tuliszków,
g) Kotłownia olejowa w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzymiszewie
ul. Konińska 6
62-740 Tuliszków,
h) Kotłownia olejowa w budynku Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
62-740 Tuliszków,
i) Kotłownia olejowa w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
ul. Nowa 2
62-740 Tuliszków,
2.2 Przegląd kotłowni olejowych obejmuje:
a) kontrole pracy palnika i dmuchawy,
b) kontrole elektrod zapłonowych oraz detekcji płomienia,
c) demontaż palników – czyszczenie wlotów i wylotów powietrza,
d) demontaż osłony przedniej i tylnego włazu rewizyjnego kotła,
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e) czyszczenie płomieniówek oraz komory spalania kotła,
f) wymiana filtrów olejowych,
g) przegląd i sprawdzenie szczelności układów odprowadzenia spalin i doprowadzenia
powietrza,
h) wymiana dysz olejowych,
i) kontrole płomienia na palnikach i automatyki zabezpieczającej palniki.
j) kontrole działania różnicowego zabezpieczenia ciśnieniowego powietrza na palnikach.
k) kontrole prawidłowości działania automatyki wewnętrznej palników i kotłów.
l) analizę spalin,
m) kontrole działania wodnych zaworów bezpieczeństwa,
n) kontrole działania regulatorów pracy kotłowni,
o) kontrole czystości filtrów i odmulaczy,
p) sprawdzenie ciśnienia w części powietrznej przeponowych naczyń zbiorczych,
q) sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu wody w instalacji grzewczej,
r) kontrole stanu pomp, mieszaczy i innych urządzeń instalacji technologicznej kotłowni,
s) inne czynności wymagane DTR producenta urządzeń,
t) odnotowanie czynności w książkach kotłowni,
u) wykonywanie przynajmniej dwa razy w roku przeglądów kotłów.
2.3 Serwis kotłowni obejmuje:
a) stałą konserwację kotłów oraz innych urządzeń zamontowanych w kotłowni,
b) diagnostykę awarii, naprawę i wymianę uszkodzonych części.
Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
− Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w czynnych obiektach użyteczności publicznej dane adresowe obiektów podano powyżej.
− Osoby wykonujące przeglądy muszą posiadać aktualne odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji.
3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w języku polskim jako skan podpisanych
dokumentów i przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy
wpisać: „oferta na serwis i przegląd kotłowni olejowych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.”.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 17.09.2021 r. do godziny 12.00.
5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą
cenę – waga 100%,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3) W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu,
o takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym
w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu,
4) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych
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5)
6)
7)
8)

9)

o takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie
zakończone bez wyboru żadnej z ofert,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej
z ofert,
Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem
ofertowym (załącznik nr 1),
W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia Do oferty należy dołączyć podpisaną
klauzulę informacyjną (załącznik nr 2),
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferty z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
7. Faktury należy adresować i dostarczyć w formie papierowej w następujący sposób:
Lp
1

Adresat
Gmina i Miasto Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1
62-740 Tuliszków
NIP 668-192-99-05

3

Gmina i Miasto Tuliszków
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
Ul. Nowa 2
62-740 Tuliszków
NIP 668-192-99-05
Gmina i Miasto Tuliszków
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
62-740 Tuliszków
NIP 668-192-99-05

5

8. W załączeniu do zapytania cenowego przesyłamy:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.
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Dotyczy
- budynek Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
- Budynek Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i
Grzymiszewie,
- budynki sportowe – hala sportowa oraz pawilon
sportowy w Tuliszkowie,
- budynki świetlic wiejskich w miejscowościach:
Ogorzelczyn, Smaszew.
budynek ZSP w Grzymiszewie

budynek SP w Tuliszkowie
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Załącznik nr 1

............................, dnia _ _ . _ _ . 2021 r.

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące „ofert na serwis i przegląd kotłowni olejowych z
terenu Gminy i Miasta Tuliszków” oferujemy wykonanie przedmiotu zgodnie z wymogami
zawartymi w zapytaniu cenowym:
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:
a) w zakresie przeglądów i konserwacji:
Jednorazowy przegląd
Opis urządzenia

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Kotłownia
olejowa w
budynku Urzędu
Gminy i Miasta
Tuliszków
Kotłownia
olejowa w
budynku świetlicy
wiejskiej w
Ogorzelczynie
Kotłownia
olejowa w
budynku świetlicy
wiejskiej w
Smaszewie
Kotłownia
olejowa w
budynku po byłym
dworcu
autobusowym w
Tuliszkowie
Kotłownia
olejowa w
budynku pawilonu
sportowego w
Tuliszkowie

Cena
(netto)

Podatek
VAT (%)

Ilość
przeglądów

Cena
(brutto)

Cena
(netto)

kocioł olejowy
DeDietrich,
typ GT335,
Moc 80Kw115kW
kocioł olejowy
DeDietrich,
typ GTU 124 S,
Moc 21kW27kW
kocioł olejowy
Buderus
typ G125-32
WS, SE,
Moc 28 kW-32
kW
kocioł olejowy
Buderus
typ G215 41-47,
Moc 41 kW-47
kW

3

kocioł olejowy
Buderus
typ G125-32
WS,
Moc 22 kW-32
kW

3
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Łącznie

3

3

3

Cena
(brutto)

Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl
NIP 6681929905 Regon 311019527

6.

Kotłownia
olejowa Ośrodek
Zdrowia w
Tuliszkowie

7.

Kotłownia
olejowa Ośrodek
Zdrowia w
Grzymiszewie

8.

Kotłownia
olejowa w Zespole
SzkolnoPrzedszkolnym w
Grzymiszewie

9.

Kotłownia
olejowa Szkoła
Podstawowa w
Tuliszkowie

kocioł olejowy
DeDietrich
typ GT 226,
Moc 28 kW-32
kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ GT 226,
Moc 64 kW-78
kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ PS022,
Moc 225kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ PS013,
Moc 130kW
kocioł olejowy
Brotje
typ L120,
Moc 120kW
kocioł olejowy
Brotje
typ L240,
Moc 240kW
kocioł olejowy
Brotje
typ L300,
Moc 300kW

3

3

3

3

3

3

3

RAZEM:

Oferujemy w zakresie przeglądów łączną cenę:
……………………………………………zł netto (słownie: ……………………….………………..),
podatek VAT …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………….)
……………………………………..………. zł brutto (słownie: …………………..……………………)
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b) w zakresie serwisu:
Cena roboczogodziny
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opis urzadzenia

Kotłownia olejowa
w budynku Urzędu
Gminy i Miasta
Tuliszków
Kotłownia olejowa
w budynku
świetlicy wiejskiej
w Ogorzelczynie
Kotłownia olejowa
w budynku
świetlicy wiejskiej
w Smaszewie
Kotłownia olejowa
w budynku po
byłym dworcu
autobusowym w
Tuliszkowie
Kotłownia olejowa
w budynku
pawilonu
sportowego w
Tuliszkowie
Kotłownia olejowa
Ośrodek Zdrowia w
Tuliszkowie

7.

Kotłownia olejowa
Ośrodek Zdrowia w
Grzymiszewie

8.

Kotłownia olejowa
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Grzymiszewie

9.

Cena
(netto)

Podatek
VAT
(%)

Cena
(brutto)

Łącznie
Przewidywana
ilość
roboczogodzin

kocioł olejowy
DeDietrich,
typ GT335,
Moc 80Kw-115kW
kocioł olejowy
DeDietrich,
typ GTU 124 S,
Moc 21kW-27kW
kocioł olejowy
Buderus
typ G125-32 WS,
SE,
Moc 28 kW-32 kW
kocioł olejowy
Buderus
typ G215 41-47,
Moc 41 kW-47 kW

5

kocioł olejowy
Buderus
typ G125-32 WS,
Moc 22 kW-32 kW

5

kocioł olejowy
DeDietrich
typ GT 226,
Moc 28 kW-32 kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ GT 226,
Moc 64 kW-78 kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ PS022,
Moc 225kW
kocioł olejowy
DeDietrich
typ PS013,
Moc 130kW

5
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5

5

5

5

5

5

Cena
(netto)

Cena
(brutto)
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10.

Kotłownia olejowa
Szkoła Podstawowa
w Tuliszkowie

11.

12.

kocioł olejowy
Brotje
typ L120,
Moc 120kW
kocioł olejowy
Brotje
typ L240,
Moc 240kW
kocioł olejowy
Brotje
typ L300,
Moc 300kW

5

5

5

RAZEM:

Oferujemy w zakresie serwisu łączną cenę roboczogodzin:
……………………………………………zł netto (słownie: …………………………………………..),
podatek VAT …………………….. zł (słownie: …………………………………………………….…)
……………………………………………. zł brutto (słownie: …………………………….…………);
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP: .........................................................................................................................................................
REGON: ..................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ......................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
i Miasta w Tuliszkowie jest Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta z siedzibą w Tuliszkowie, Plac
Powstańców Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszków.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Magdalena Potrzebowska tel. 063 279 17
77, e-mail: rodo@tuliszków.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w procedurze zapytania ofertowego ( art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z
dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na
podstawie przepisów ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
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